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البرنامج في سطور

ضاربة  حضارة  قصة  لتحكي  العالم؛  تطوف  جّوالة،  تجديدية  مبادرة   

في التاريخ. 

يتمثل المشروع في نموذج مبتكر لقراءة المكّون العربي أو اإلسالمي وَعْرضه، 

وما توّلد عنه من إسهام حضاري وقَِيمّي، أشرقت شمسه على العالم، متخذاً من 

أفضل المنتجات العالمية لبناء المعارض منصًة له، ومنتقيًا أفضل الممارسات 

في التسويق والعالقات العامة إلدارة تظاهرة ثقافية وحضارية أّخاذة.

الحضارات،  بين  التواصل  تعزيز  إلى  يهدف  عالمي،  حضاري  مشروع   

كما  الكونية،  والتشكالت  للتحوالت  تبعًا  بينها  تنشأ  التي  الفجوة  وتجسير 

تطبيقه  جرى  حيًا  نموذجًا  تمثل  التي  وقيمها  بحضارتنا،  التعريف  إلى  يهدف 

رئيسة  قاعدة  كانت  التي  الحضارية  اإلسهامات  إبراز  خالل  ومن  متتالية،  عقوداً 

للنهضة العلمية المعاصرة.

   مالمح فريدة لمشروع متاحف متنقلة حول العالم، تهدف إلى التعريف 

هذه  تحمل  قد  المكونات،  من  عدد  خالل  من  واإلسالمية  العربية  بالحضارة 

Bridges Global، الذي قد يتغير ولكنه يتخذ من األسلوب  المتاحف اسم جسور  

التعريفي الموضوعي لغة خطاب موحدة، تنسجم مع ثقافة البلد المضيف، 

ويكشف عن مضامين ظلت خفية على كثير من مواطني تلك البلدان، ويزيح 

ضبابية تراكمت عبر الزمن.

مكتسبات المشروع
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دعوة سفير المملكة في اليونسكو 
رئيس الخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية
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التعريف بالمعرض
للتوا�صل  العالمي  ج�صور  برنامج  ثمرات  اأحد  العربي  الخط  جماليات  معر�ض 

الح�صاري الذي ابتكرته و�صممته �صركة �صمايا القاب�صة.

يقّدم معر�ض جماليات الخط العربي الجمال ببعده المادي، عبر خطوط فائقة 
واأودع��وا  وا�سعة،  ومكانية  زمانية  رقعة  على  توزعوا  خطاطون  كتبها  الروعة، 
خطوطهم اأوعية مختلفة منها اللوحات، والعنا�سر المعمارية، والأواني والأثاث.

كما يقّدم المعر�ض الجمال ببعده المعنوي عبر ن�سو�ض انتقيت بعناية من عيون 
التراث العربي تحمل معاني �صامية.

About the Exhibition

The Exquisite Art of Arabic Calligraphy Exhibition is one of the 
outcomes of the International Programme for Communication between 
Civilizations ‘Bridges’, designed and developed by Samaya Holding.

The Exhibition presents the physical aspect of beauty through 
samples of the enthralling practice of Arabic calligraphy, executed by 
calligraphers from different times and places, in various forms such 
as calligraphic panels, architectural elements, ceramic objects and 
furniture. The exhibition also presents the moral aspect of beauty 
through texts expressing lofty ideals, which have been carefully 
selected from the rich Arabic heritage.
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�سماحة  تعر�ض  تطبيقي،  جمالي  وع��اء  في  ِقَيِميَّة،  ثقافية  معرفة 
الدين الإ�سالمي ورحمته، وت�ساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات، 

وتك�سف الغطاء عن جوانب م�سرقة للح�سارة العربية والإ�سالمية.

رسالة المعرض

Mission
The mission of the exhibition is to introduce valuable 
cultural information in a concrete aesthetic form, showing 
the tolerance and mercy of Islam, contributing towards 
the promotion of dialogue between cultures, and unveiling 
some brilliant aspects of the Arab and Islamic civilization.
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المحطة األولى للمعرض
1438/03/10ه���،  اأقيم المعر�ض في محطته الأولى باري�ض، خالل الفترة من 
الموافق  2016/12/9م اإلى 1438/03/23ه�، الموافق  2016/12/22م، في 
مبنى اليون�سكو، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية في 18 دي�سمبر، الذي 
العربية،  الثقافة  لتنمية  الدولية  الخطة  رئي�ض  لدعوة  تلبية  اليون�سكو،  ترعاه 
مندوب المملكة العربية ال�سعودية الدائم في اليون�سكو الدكتور زياد بن عبداهلل 

الدري�ض، وبالتعاون مع مركز بحوث ودرا�سات المدينة المنورة.

ثم ُمدد المعر�ض بناء على توجيه المديرة العامة لليون�سكو اإلى 1438/04/13ه�، 
الموافق  2017/01/11م.

First Stage
The exhibition was first held in the UNESCO Headquarters in Paris, 
from 10/3/1438 AH (9 December 2016) to 23/3/1438 AH (22 December 
2016) at the invitation of Dr. Ziad ibn Abdullah Al-Drees, President 
of International Plan for the Development of Arab Culture and the 
permanent delegate of the Kingdom of Saudi Arabia to UNESCO, and 
in collaboration with the Madinah Research and Studies Centre. This 
coincided with the UN Arabic Language Day 2016, which was held on 
18 December at the auspices of UNESCO. 



التصميم الهندسي والتجهيزات

خمطط معر�ض جماليات اخلط العربي

املدخل الرئي�ض

من�سة اخلطاطني�سوكي�ض لعر�ض املقتنيات

ال�سا�سات التفاعلية اللوحات الفنية للخطاطني

�سعارات الرعاة

�سا�سة عر�ض LED 65 بو�صة انفوجراف عن تاريخ اخلط العربي

ِقطع نفي�سة من ك�سوة الكعبة ال�سريفة
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الرئي�ض التنفيذي ل�سركة جبل عمر للتطوير يت�سلم درع التكريم من المديرة العامة لليون�سكو و�سفير الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة واأمني عام جائزة امللك في�سل العاملية 
المملكة الدائم لدى اليون�سكو، بح�سور المدير العام لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الخيرية 

املديرة العامة لليون�سكو �سفري اململكة لدى اليون�سكو واملدير العام ملوؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اخلريية والرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة

المديرة العامة لليون�سكو تت�سلم درع المعر�ض من �سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو، 
وبح�سور المدير العام لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الخيرية 

�سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو يلقي كلمة في حفل الفتتاح

المديرة العامة لليون�سكو تلقي كلمة في حفل الفتتاح

حفل افتتاح اليوم العالمي للغة العربية
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المدير العام لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة، �سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو ، المدير العام لمكتب التربية العربية لدول الخليج، المديرة �سفير المملكة الدائم لدي اليون�سكو، المديرة العامة لليون�سكو، المدير العام لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود.
العامة لليون�سكو، المدير التنفيذي لإبداع المحتوى والمتاحف، الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود، اأحد طلبة المدر�سة ال�سعودية في باري�ض
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الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود، المدير العام لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، المديرة العامة لليون�سكو ، �سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو ، 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة.

�سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو، المدير التنفيذي لإبداع المحتوى والمتاحف، المديرة 
العامة لليون�سكو ، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة: اإهداء لوحة مخطوطة ل�سم 

المديرة العامة لليون�سكو

الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة، الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود، 
المديرة العامة لليون�سكو 

المديرة العامة لليون�سكو، �سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو ، الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة

المديرة العامة لليون�سكو ، الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود،  الرئي�ض 
التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة

الأمير الدكتور في�سل بن عبداهلل الم�ساري اآل �سعود، المديرة العامة لليون�سكو، المدير العام 
لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الخيرية
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�سفير خادم الحرمين ال�سريفين في فرن�سا مع �سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو

نائب المديرة العامة لليون�سكو  و�سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو 
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م�ساعد المديرة العامة لليون�سكو لقطاع الثقافة ، المدير التنفيذي لإبداع المحتوى والمتاحف ، مدير اإر�سيكاالرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سمايا القاب�سة مع المديرة العامة لليون�سكو

مجموعة من  الدبلوما�سيين وال�سفراء العرب لدى اليون�سكو م�سوؤول العالقات العامة ل�سركة اأرامكو في اأوروبا، المدير التنفيذي 
لإبداع المحتوى والمتاحف

معالي الوزير الأخ�سر الإبراهيمي، اأثناء زيارته للمعر�ض.
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طلبة المدار�ض في المعر�ضالمدير العام لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، �سفير المملكة الدائم لدى اليون�سكو، الرئي�ض التنفيذي لموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية

زوار للمعر�ضزوار للمعر�ض واأطفال
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الخطاط �سراج عالف خطاطو المعر�ض: �سراج عالف ، وهاني الطويل  الخطاط هاني الطويل 

م�ساعد المديرة العامة لليون�سكو لقطاع الثقافة، �سفيرة اليابان، �سفير المملكة الدائم لدى 
اليون�سكواأمام الخطاط

الخطاطون
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المخطوطات والمصاحف
43



المقتنيات
45



اللوحات
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ترجمة لوحات المعر�ض اإلى اللغتين الإنجليزية والفرن�سية
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قطع نفيسة  من كسوة الكعبة الشريفة والحجرة النبوية الشريفة
55



الشاشات التفاعلية

ال�سا�سات التفاعلية ، تعر�ض تاريخ اخلط العربي ولوحات املعر�ض
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61
حفل تكريم شركاء المعرض

�ضهادة تقدير من �ضمو الأمير للدكتور زياد الدري�س بح�ضور الرئي�س التنفيذي ل�ضركة �ضمايا القاب�ضة 

تكريم �ضمو الأمير ل�ضركة �ضمايا القاب�ضةت�ضليم درع المعر�س ل�ضمو الأمير

تكريم �ضمو الأمير للرئا�ضة العامة ل�ضوؤون الم�ضجد الحرام والم�ضجد النبوي

تكريم �ضمو الأمير للأ�ضتاذ يو�ضف عبدال�ضتار الميمني

تكريم �ضمو الأمير للراعي الذهبي للمعر�س �ضركة اإبداع المحتوى والمتاحف 

تكريم �ضمو الأمير لمركز بحوث ودرا�ضات المدينة المنورة

تكريم �ضمو الأمير للراعي الما�ضي للمعر�س �ضركة جبل عمر للتطوير 

هدية من �ضركة �ضمايا القاب�ضة ل�ضمو الأمير 



63



أعمال الخطاطين السعوديين المشاركين بالمعرض

الخطاط / نا�سر الميمون - الريا�ض

الخطاط الدكتور  / عبدالعزيز بن م�سطفى دوملو - المدينة المنورة

الخطاط / ب�سار عالوه - المدينة المنورة

الخطاط / فهد المجحدي - الريا�ض الخطاط / اإبراهيم العرافي - مكة المكرمة

الخطاط / عابد - ح�سن ر�سوان - المنطقة ال�سرقية

الخطاط / عبدالعزيز الر�سيدي - المدينة المنورة
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نماذج من اللوحات المعروضة بالمعرض 
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69 لوحات مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
اإلسالمية ) إرسيكا (  المشاركة في المعرض



مقتنيات الحرمين الشريفين

قطعة من الك�سوة الخارجية للكعبة الم�سرفة، مكتوب عليهابخط الثلث

قطعة من ال�ستارة الداخلية للحجرة 
النبوية ال�سريفة، مكتوبة بخط الثلث

قطعة من الك�سوة الخارجية للكعبة 
الم�سرفة، مكتوبة بخط الثلث

قطعة من الك�سوة الخارجية للكعبة الم�سرفة، 
مكتوب عليها بخط الثلث الجلي

قطعة من الك�سوة الخارجية للكعبة الم�سرفة، مكتوب عليهابخط الثلث

71



مصاحف حديثةمخطوطات ومصاحف نادرة

م�سحف مطبوع كتبه الخطاط اأحمد قرة ح�ساري مكتوب بخط الإجازة والثلث

جزء من م�سحف تاريخي  مكتوب بخط المحقق

ن�سخة طبق الأ�سل للن�سخة الوحيدة والأثر الفريد للخطاط علي بن هالل الم�سهور ب� )ابن البواب( 
والتي يرجع تاريخ ن�سخها اإلى عام 391ه� / 972م، وقد كتبت اآياته بخط محقق ون�سخ وريحان وثلث

م�سحف بخط الن�سخ كتبه الخطاط حافظ اإ�سماعيل الوهبي 1288ه�
�سورة ن�سخة طبق الأ�سل لم�سحف نادر، مكتوب بخط الن�سخ، كتبه عبد الباقي جان 

محمد، وكتب الم�سحف كاماًل في 60 �سفحة كل جزء كتب في �سفحتين متقابلتين
)اأ�سل الم�سحف موجود بمعر�ض القراآن الكريم بالمدينة المنورة(

م�سحف قديم مكتوب بخط الن�سخ
م�سحف مجمع الملك فهد، طبعة فاخرة بغالف، كتبه الخطاط عثمان طه بخط الن�سخ

م�سحف مطبوع كتبه الخطاط حامد الأمدي بخط الن�سخ

م�سحف مطبوع بخط الثلث والن�سخ، 
المجمع العلمي العربي الإ�سالمي )لبنان(

ق م�سحف نور مطبوع  بخط المحقَّ جزء )عّم( مطبوع ، مكتوب بخط الن�سخ ، 
كتبه الخطاط محمد �سوقي افندي
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اإعالن دعوة زيارة المعر�ضبطاقة الدعوة للمعر�ض

�سديريات حفل الفتتاح ل�سيوف المعر�ض

برو�ض المعر�ض

انفوجراف تاريخ الخط العربي باللغتين العربية والإنجليزية

فوا�سل القراءة
الكتاب التعريفي بالمعر�ض

�سهادة تقدير ل�سيوف ال�سرف

بو�صتر المعر�ض

الهدايا ودروع التكريمالمطبوعات

دروع التكريم
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خطابات الشكر
79



تج�س����د اللغة العربية قوة الوحدة، وقوة التوا�سل، والحوار، وهي و�سيلة لبتكار 
المعرفة وتبادلها، وتجديد التزامنا بالقيم الم�س����تركة التي تعزز الروابط بين 

المجتمع الواحد.
اإن معر�����ض الجمالي����ات الذي اأح�س����ره الدكتور زي����اد لمنظمة اليون�س����كو نقل 
هذه الم�س����اهمة العظيمة التي �س����هدتها اللغة العربية اإلى الب�س����رية من خالل 
عنا�س����ر معماري����ة واأعمال فنية. لق����د اأو�س����ح المعر�ض تاريخ الخ����ط العربي 
الممت����ع ورحلة تط����وره بداية من ال�س����رق الأو�س����ط اإلى الأندل�����ض ومنذ الدولة 

العثماني����ة وحتى الع�س����ر الحالي. وت�س����عر منظمة الأمم المتح����دة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليون�سكو( بعظيم الفخر لم�ساركتها في تعزيز مكانة هذه اللغة الجميلة 
وحمايتها من النواحي المو�س����يقية وال�س����عرية والفنية والإيمانية. اإن م�س����اهمتكم 
ال�سخ�سية دكتور/ زياد اإ�س����افة عظيمة وي�سعدني اأن اأ�سكركم واأ�سيد باأدائكم في 
يناير 2017 هذا المعر�ض. 

اإيرينا بوكوفا

المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليون�سكو 

سجل الزياراتخطابات الشكر
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تهانينا على هذا المعر�ض الرائع. �سكًرا لعر�ض هذا الفن والجمال في اليون�سكو 
اإلري اإيوت

�سفيرة كندا لدى اليون�سكو 

معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري
�سفير خادم الحرمين ال�سريفين بفرن�سا

غمرتني الده�سة من جمال الخط والعنا�سر المعرو�سة في هذا المعر�ض المعني بالخط العربي
فيون اأون 

�سفير األمانيا لدى اليون�سكو

الخط العربي فن مبدع، وهذا المعر�ض رائع.
كاتالين بوجاي

�سفيرة المجر لدى اليون�سكو 

كم هي فر�سة عظيمة الم�ساركة والتعرف على المزيد عن الثقافات الأخرى. تهانينا لكم على هذا 
المعر�ض، و�سكرًا لفتح باب المعرفة للتعرف على هذا العالم والثقافة الرائعة.

�سفيرة كوبا لدى اليون�سكو

83



المعر�ض عبارة عن اكت�ساف رائع للغة العربية وفن الخط العربي.
تنب�ض الق�سائد في قلبي تعبيًرا عن جمال الخط العربي، وينهمر الدمع من عيني فرحة لعر�ض هذا 

الجمال الخال�ض في هذا المكان.
اأتمنى اإقامة المعر�ض في العديد من الأماكن في العالم، واأن ُيكلل بالنجاح، واأن يرى النا�ض هذه 

الفنون الم�ستوحاة من الثقافة العربية.
Siull

اأتاح لي المعر�ض فر�سة فريدة لروؤية جمال اللغة العربية وروعة الخط.
يعد هذا المعر�ض و�سيلة قوية لتبادل الثقافة العربية الثرية بتنوعها، مما يعزز من قيمتها، كما يدعو اإلى 

الإقبال على المعرفة والتعلم والحد من الجهل.
اأعتقد اأن هذا المعر�ض و�سيلة من و�سائل تعزيز المبادرات الداعية للحوار والفهم الم�سترك بطريقة اأف�سل.

هوجو اإن.

اإنه لمعر�ض مبهج. اإن الخط العربي هو عالم خفى عن اأنظار كل من ل يعرفه.
لو�سى كولديرون 

م�ست�سار وزير بدولة ال�سلفادور 

على هذه المعر�ض الجميل والخطاطين الرائعين، والجمال الروحاني الرائع.
 اأجّل ما في المعر�ض الر�سالة التي تجعلنا نتذكر الهدف والغر�ض من وجود الإن�سان؛ فالمعر�ض 

عبارة عن لغة ت�ستك�سف من خاللها الب�سرية.

المعر�ض الجميل وعر�ض تاريخ الخط العربي.
كم كنت معجبًا بتاريخ الخط�، و�سعرت بال�سعادة لمعرفة المزيد عن فن الخط العربي، واأهميته 

الكبيرة ذات ال�سلة بالقراآن الكريم، واأتمنى زيارة ال�سعودية.  اأتمنى لكم التوفيق
Esiatiase   زائر من ال�سين    

بالنيابة عن ال�سفير الدائم لبنجالد�ض لدى اليون�سكو؛ اأود اأن اأ�سكركم على تنظيم هذا المعر�ض 
الم�سرق والمهم عن الخط في اليون�سكو.

 كم هو رائع روؤية جمال حروف الخط العربي. 
�سكًرا لكم لإتاحة الفر�سة لروؤية هذه القطع والأعمال الفنية ذات الخلفية الفريدة.

فطيمة اأحمد كاوهاي-نائب المفو�ش الدائم لبنجالد�ش 

اإنه لمن دواعي �سروري ح�سور افتتاح المعر�ض في يومه الأول، وزيارته في الأيام التالية.
اإن جمال المقتنيات المعرو�سة والمخطوطات والخط العربي الجميل لي�سهد بتراث ثمين للعالم 

العربي والإ�سالمي الذي يتوجب الحفاظ عليه.
اأتوجه بال�سكر لوفد المملكة العربية ال�سعودية ولل�سفير على هذا المعر�ض الرائع، و�سكًرا.

نورا اأفيل -اأ�ستاذ التاريخ والجغرافيا.

يعّد المعر�ض واحدًا من اأجمل ما زرت وراأيت في العالم.
�سيني 

هي�ساتي�ش
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د. عبد العزيز بن محمد ال�سبيل 
الأمين العام لجائرة الملك في�سل العالمية

جا�سم بن محمد ال�سحيح 
�ساعر �سعودي

د. منى �سرف عبدالجليل
اأ�ستاذ م�ساعد علوم الأ�سرة ، جامعة الإ�سكندرية 

ممثل التحاد الدولي لالقت�ساد المنزلي في م�سر وممثل اليون�سكو

اأحالم م�ستغانمي 
كاتبة وروائية جزائرية
�سفيرة ال�سالم باليون�سكو

اآمنة ح�سن الغني
المندوبة الدائمة لجزر القمر لدى اليون�سكو

معالي الدكتور �سعد بن طفلة 
وزير الإعالم الكويتي ال�سابق

قا�سم خلف الروي�ش 
كاتب وموؤرخ �سعودي

الأمير د. في�سل بن عبد اهلل الم�ساري اآل �سعود 
رئي�ش المركز الوطني للقيا�ش
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عبدالمح�سن القباني 
اإعالمي �سعودي

مراد ال�سوداني 
الأمين العام للجنة الوطنية الفل�سطينية للتربية والثقافة والعلوم

علي اإبراهيم مغاوي 
مجل�ش األمع الثقافي -ال�سعودية

علي بن مو�سى 
المجل�ش الدولي للغة العربية

هيا هادي ال�سهلي 
�سبكة الجزيرة الإعالمية

عبيد مطيران الظفيري 
تربوي �سعودي

فواز بن عبد العزيز اللعبون 
�ساعر واأكاديمي �سعودي

د. فاطمة الكبي�سي
جامعة قطر
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تغطية مواقع التوا�سل الجتماعي للمعر�ض التغطية ال�سحفية لأخبار المعر�ض

المعرض في اإلعالم
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